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Komárom város költségvetési szervezeteként müködtető komáromi székhelyű Idősek otthona a 
közérdekben végzett munkáról szóló többször módosított 552/2003 sz. törvény 5. § hatályos 
rendeleteinek értelmében  

pályázatot hirdet 
az Idősek otthona gazdasági és üzemeltetési osztályvezetői munkakörének betöltésére 

 
A munkaviszony előrelátható kezdete : 2022 május 

 
Alapvető Követelmények és a szükséges képesítések  
Szakmai alkalmatosság:  
- főiskolai végzettség I.- vagy II. – fokú,  gazdasági szakirány 
- az önkormányzat, város költségvetésére vonatkozó érvényes jogszabályok ismerete különösen a   
   gazdaság és pénzügy, gazdálkodás, közbeszerzés, számvitel, költségvetési területen, 
- a munkavégzés feltétele a közérdekben végzett munkáról szóló többször módosított 552/2003 sz.  
   törvény 3 § -a  betartása 
 
Egyéb kritériumok és elvárások: 
- legalább két éves szakmai tapasztalat -  vezetői beosztás, 
- vezetői, szervezési és kommunikációs készség 
- önálló szakmai döntéshozatali képesség,rugalmasság, megbízhatóság, magabiztosság,    
  kreativitás, stresszhelyzet kezelése, 
- számítógépes ismeretek -  MS Office – haladó szint 
- a szlovák nyelv ismerete szóban és írásban , magyar és idegen nyelv ismerete előny,  
 
A benyújtandó dokumentumok jegyzéke:  
- a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata, 
- áttekintés az eddigi szakmai gyakorlatról,  
- egyéb szakmai oklevelek, tanúsítványok. 
 
A benyújtandó kérvényhez csatolja az alábbiakat : 
- pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre, 
- az iskolai végzettséget igazoló dokumentum, 
- kitöltött  személyi kérdőív – formanyomtatvány alapján 
- szakmai önéletrajz , motivációs levél 
- beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak   
  alatt a T.t. 18/2018-as számú adatvédelmi törvény 14.§-a értelmében, 
 
Tarif bérezés : 
A munkavállaló fizetése a közérdekű munka elvégzésében alkalmazott egyes alkalmazottak 
díjazásáról és egyes törvények módosításáról szóló 553/2003 sz. törvény 4. §-a  értelmében 

- I. fokozató főiskolai végzettség esetében tarif bér 765,50€-tól, a besorolás 6-os osztály,  
- II. fokozató főiskolai végzettség esetében tarif bér 896,-€-tól, a besorolás 8-as osztály . 

 
A benyújtandó eredeti (hitelesített másolat) okmányokat még a pályázat időpontja előtt be kell nyújtani 
a pályázónak. A kérvényhez csatolja telefonos és e-mail elérhetőségét is. 
 
Valamely a pályáztató részéről kért dokumentum be nem nyújtása a pályázó által indokolja a pályázó 
kizárását a pályázaton való részvételtől. 
 
A pályázatra a kérvények benyújtási határideje  : 2022.03.31 
  



A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket legkevesebb 7 nappal a pályázati 
meghallgatás előtt a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.  
 
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postán 
legkésőbb 2022. március 31.-ig, vagy személyesen beadhatják a“Zariadenie pre seniorov „ ( Idősek 
otthona) , Komárno, Špitálska 16 címre  legkésőbb 2022. március  31-e  déli 12.00 óráig.   A 
borítékon kérjük  feltüntetni: „Výberové konanie – vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku – 
Neotvárať!“.  

Az Idősek otthona vezetősége kizárólagos jogot formál a kiírt pályázat megszüntetésére, anyagi 
kárpótlás biztosítása nélkül a pályázó részére,  valamint  nem kiválasztani a kiírt pozícióra  bármely 
jelöltet a pályázatra jelentkezőkből. 

További tájékoztatást és információt a 035/7732696, 0903 539 162 telefonszámokon vagy a  
maria.toth@zpskomarno.sk e-mail címen nyújtunk. 
 
 
 
v Komárne, dňa 8.3.2022     PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová 

igazgatónő, s.k 
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